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Презентація видань переможців обласного конкурсу «Краща
книга року -2018» : Інформаційний лист-екскурс про кращі краєзнавчі видання
2018 року/ КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотекам ім. О. Ольжича»,
НМВ; уклад. З.Димарчук, ред. Г.Врублевська. - Житомир, 2019. – 6с.
У виданні, що продовжує серію «Бібліотека краєзнавства» представлено
інформацію про книги, які визнано переможцями щорічного обласного
конкурсу «Краща книга-2018».Адресовано спеціалістам бібліотечної справи
області та всім пооцінювачам українського художнього слова.
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Обласний щорічний конкурс «Краща книга року» проводиться спільно
державною адміністрацією, Житомирською обласною радою, департаментом
інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Житомирської
обласної державної адміністрації. Святкуючи День української писемності та
мови і з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в
обласній філармонії було нагороджено переможців обласного щорічного
конкурсу «Краща книга року-2018». Дев’ятий рік проводиться такий конкурс з
метою визначення кращих художніх, краєзнавчих, наукових, довідкових,
дитячих видань, підтримки та заохочення книговидавців , творців художньої
друкованої продукції та підвищення рівня поліграфії.
Цього року на конкурс автори та письменники подали 17 книг.
Переможців визначено в шести номінаціях. Найбільше видань подано до таких
номінацій: «Проза року» – 6 видань та «Світ дитинства» – 3 видання. До
номінацій «З глибини знань», «Проза року» – подали по 2 видання;
«Особистість і доба», «Мій край», «Гран-Прі», «Кращий літературний дебют» –
по 1 книзі.
Краща книга року, як і будь-який книжковий рейтинг, є надзвичайно
важливою подією і ефективним засобом промоції, оскільки стимулює попит на
книгу, пропагує читанню та сприяє його покращенню і підвищенню якості
оформленню самих видань. Цей книжковий конкурс дав змогу представитись
видавництву та авторам, а читачам дізнатися про новинки краєзнавчого
книжкового ринку та познайомитись з їх авторами.
Нова книга - це завжди свято, а багато нових книг – це велике свято.
Видання, що були визнані на конкурсі цього року як кращі, розраховані на
справжніх книгоманів та поціновувачів українського художнього слова.
Отож, відзначеними у номінаціях були: «Мій край» - Григорій Цимбалюк за
книгу «Він був справжнім – книга спогадів про Якова Зайка»; «Особистість і
доба» - Ярослав Марищенко, книга «Україна у війні»; «Поезія року» - Валерій
Хмелівський за книгу «Короновані любов’ю».
Нагороду у номінації «Проза року» за книгу - «Провісники Козацької Русі.
Кошовий отаман Вовкодав», яку написав Олександр Кухарчук, отримала
онучка Ольга Мельник. Також у цій же номінації нагороджено Людмилу
Крикливець, книга «Життя без гриму».
Перемоги у номінаціях «Світ дитинства» та «Кращий літературний дебют»
здобули Марія Пономаренко з книгою «Колиска для Джмеля» та Сергій
Сіваченко, книга «Еволюція на граніті» відповідно.
Також дипломами конкурсу нагороджено:

• автора книги «Франція: тільки один місяць. Міста і люди» - Віктора
Васильчука;
• автора книги «Дзвінок із минулого» - Наталію Ярмолюк;
• упорядника книги «Будьмо» - Людмилу Журавську;
• автора книги «Подарунок із Романівки» - Світлану Соболевську.
Номінація «Мій край»
(Пізнавальна та навчальна література (крім підручників), довідкові та
енциклопедичні видання з історії краю)
Він був справжнім : спогади про Якова
Зайка / [упоряд. Г. Цимбалюк ; фото В.
Зінченка та ін.]. - Житомир : Полісся, 2018.
– 295с.
Книга про людину з великим серцем і
вічним неспокоєм душі. Про борця,
революціонера, який упродовж свого життя доводив, що справедливість є, що зі
злом потрібно і можна боротися, не переймаючись політичною кон’юнктурою.
Книга про Героя України Якова Яковича Зайка. Людину, яка поклала своє
життя на барикадах Майдану і достойно поповнила ряди Небесної Сотні,
яскраво засвідчивши наостанок, що Герої не вмирають.
Номінація «Особистість і доба»
(Біографічні дослідження, присвячені видатним діячам науки і культури)
Україна у війні : документ.- худож. проза про війну / Ярослав
Марищенко. – 2-е вид., випр. – Житомир : Євенок О. О., 2018. – 217, [3] с., [12]
арк. фот. кольор. : портр., фот. кольор. У книжці розповідається про події,
пов'язані з бойовими діями на сході України.
Висвітлюються перші бої 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Номінація «Поезія року»
(Поетичні збірки авторів Житомирської області, що дістали громадське
визнання та високу оцінку літературної критики)
Хмелівський В. Й. Короновані любов’ю : інферія / Валерій Хмелівський.
– Житомир : Рута, 2018. – 119, [1] с. : іл. П

Поєднавши прозу, поезію та пісенні тексти, автор переповідає історію
кохання болгарської співачки та українського воїна – поета-пісняра, а в
недалекому довоєнному минулому – бізнесмена. Збірка поезій «Якщо захочеш"
є своєрідним ліричним продовженням відчуттів, переживань та почуттів
головного героя інферії "Короновані любов'ю».

Номінація «Проза року»
(Романи, повісті, збірки оповідань, новели, есе житомирських авторів, які
отримали громадське визнання та високу оцінку фахівців і критиків)
Кухарчук О. Ф. Провісники Козацької Русі. Кошовий отаман Вовкодав :
[іст. роман] / Олександр Кухарчук ; [худож. В. С. Шендель] . – Житомир : О. О.
Євенок, 2017. – 464, [8] с. : портр., іл.
Роман розповідає про зародження козацтва на дніпровських островах,
його розвиток від розбійницьких ватаг до козацьких кошів і Січей, котрі понад
усе сповідували любов до Батьківщини і лицарські закони гідності. Роман
яскраво змальовує козацькі баталії на воді і на суші, битви з татарською ордою
у Дикому полі.
Крикливець Л. С. Життя без гриму : роман / Людмила Крикливець. –
Житомир : Рута, 2018. – 231, [1] с. : портр.
Автор з притаманною художньою глибиною відкриває читачеві
багатогранність життя, в якому важливо не піддатися тиску буденності, щоб
зберегти непоступливість у відстоюванні життєвих і світоглядних принципів,
часточку внутрішньої свободи і світло людського серця.

Номінація «Світ Дитинства»
(Різножанрові ілюстровані видання для дітей дошкільного віку, школярів
та підлітків)
Пономаренко М. А. Колиска для Джмеля : казкові повісті та казки / Марія
Пономаренко. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 159, [1] с. : кольор. іл.
Казкові повісті та казки відомої письменниці розраховані на школярів
початкової школи. Кожен читачик знайде для себе щось цікаве, пізнавальне. Та
і вчать ці твори підростаюче покоління християнським цінностям.

Номінація «Кращий літературний дебют»
(Прозові та поетичні твори місцевих авторів)
Сіваченко С. М. Еволюція на граніті : поезія / Сергій
Сіваченко ; [худож. Павло Гусєв]. – Новоград-Волинський :
НОВОград, 2017. – 163, [1] с. : іл.
До збірки увійшли поезії – результат пошуку та
реакції на рухи сучасного світу.
Дипломами конкурсу нагороджено:
Васильчук В. Б. Франція: тільки один місяць. Міста і люди:
подорожні нотатки / Віктор Васильчук ; [видавнича рада А.
Вельсапар та ін.]. – Київ : Український пріоритет, 2018. –
71, [1] с. : фот. кольор.
Це спроба поділитись приємним здивуванням від
простоти справжньої Франції. спроба розповісти про світосприйняття
французів, їхній побут, бачення ними України і українців.

Ярмолюк Н. М. Дзвінок із минулого : новели, етюди,
оповідання / Наталя Ярмолюк ; [худож. оформ. Л. Бондар]. –
Житомир : Рута, 2018. – 434, [2] с. : фот.
Книга має два розділи – «Зупини свій погляд» і «Сумне тепло
осені». В кожному із них – відкрита душевна сповідь про будні
сьогодення, в яких автор бажає бачити світ прекрасним, а
людей в ньому – з пронизаною любов’ю до отчої землі та
батьківського порогу.

Соболевська С. О. Подарунок із Романівки : [для
дітей мол. і серед. шк. віку] / Світлана Соболевська ;
[худож. Тетяна Данилевич]. – Житомир : Полісся,
2017. – 51, [1] с. : іл.
«Подарунок із Романівки» – не просто дитячий
детектив, це подорож Житомирщиною на початку ХХ століття та знайомство із
видатними постатями краю.

Журавський А. Ф. Будьмо! : роман-есей з уст Остапа Вишні у п’яти
зшитках / Анатолій Журавський ; [авт.-упоряд., авт. передм. Журавська Л. Г. ;
ред. Паливода Г. В.]. – Вінниця : Твори, 2018. –362, [2] с. : фот. Біографічний
роман – за формою досить цікавий і своєрідний.
Анатолій Журавський ніби перевтілився в Остапа Вишню і веде розповідь
від його особи і в його стилі. Перед нами проходить близько ста дійових осіб з
«кола Остапа Вишні» – письменники, артисти, художники...

Обласний літературний конкурс «Краща книга року» продовжує діяти і
стає із року в рік все більш популярним. Це радує не лише літературну
спільноту області, а й працівників бібліотек та їх користувачів. Але, все ж таки
бажано, щоб автори видань, які стають переможцями конкурсу, шукали
можливості для більш повної та кращої популяризації своїх творів серед
широкого кола громадськості та забезпечення бібліотек даними творами.
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